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' LEyANTAMEHTO SOBRE A SITUAÇAO ATUAL DAS P0PULAÇQE5 IHDIGHTA5 NO BRASIL .
- picha padrão - 

INSTRUÇÕES PARA O FREENCHIMMTO

1. Esta e uma ficha, padrão utilizada para registrar as informações básicas 
a respeito da situação atual dos grupas indígenas no Brasil. Compõe-se
de r>9 questões-r divididas n s seguintes íteus • nome do grupo,língua• lo
calização, população, tutela/assistencia educação, saúde (•<.), situação 
da terra e subsistência.

2. A fioha padrão foi feita par» abranger todos os grupos indígenas que vi
vem no país, em regiões e etn condições de vida bastantes diferentes. 
Portanto, o colaborador (aquele que preencher a ficha) devera adaptá-la
à realidade concreta do grupo indígena e ao seu conheciment . Assim., cada 
c~laboradvr deve sentir-se à vontade para dev -Iver a ficha sem resp ndei 
todas as questões >̂u para acrescentar informações que julgue necessárias 
IMPORTANTE : Cads ficha padrão deve ser preenchida sempre que possível 
par? cada grupo local ou aldeia. Ou seja, nos c^sos de um mesmo grupo in
dígena que vive em mais de uma aldeia - grupo local - colborador deve 
deixar claro s bre qual delas esta f rnecendo Informações. Isto não exclui 
a possibilidade d colaborador dar informações gerais s'bre o grupo todo, 
•u. s'bre aldeias/grupos 1 cais do mesmo grupo indígena, 

k. Caso ->s espaç <s deixad s era branco para as respostas nã ■ sejam suficien - 
tes, utilizar verso das f-lhas.>

Da^os Pessoals do Colaborador
Nome :_ Regina Apareeida Pala fOÜXler____________________
Endereço ; Quadra ll,CanjuntB Afeasa 54,Sabradinha______

CEP : 73 000 Cidade : DF Estado : DF
Profissão tanf-rwpiít 1 aga Há quanto tempo conhece o r;:rupo indígena ?

____^ ar>B____________ Atividade exercida junt ao grupo indígena : pasqu.
e Pra jeta(79f 80)____ Qual (ais) grupo local (ais) ou aldeie (s) conhece
melhor ?_£— ugjeujji Lu gg-iiiji. _Tpí *nna * jun^a as P»I«AJ pixuna
Data de preenchimento da ficha ; seterofara/8:0_______________

ENDEREÇO PARA RESPOSTAS :"Levantamento sobre a situação atual d^s populações
Indígenas no Brasil”.
Caixa Postal g4.097
01000 SSoPaulo SP Brasil
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COD. - 1-

NOME DG GRUPO

1, Nome pelo qual o grupo e mais conhecido : Arauete

2. Grupo local / Aldeia (Ver item nç 3 das "instruções para o preenchimen-

LÍNGTJA

k. Que língua o grupo fala ? 
tupi-guarapi

5. Existem no grupo índios que falem português ? Precisar sexo e ida<?« dos
que falam português : n£0

6. Que tipo de português falam (Preencher com X_ ):
( ) falam o português regional fluentemente
( ) falam o português regional não fluentemente

7- Todo o grupo fala a sua língua ? Quem não fala ?Precisar sexo e idade dos 
que não falam a língua original :

8. Que outras línguas (indígenas ou não) são difundidas no grupo ?Quem fala 
estas línguas ? precisar sexo e idade dos que falam esta(s) língua(s) e 
em que situações ou ocasiões estas línguas são usadas :

9. Entre eles, os índios dessa aldeia, que língua falam ?

viainhos, ̂ etc.); Ipixuna,af luente da marga& direita da ria 
Xingu;©utres ria: Piranhaquara,limite ao nerts da área Ara-

4-qIí N t  ̂  ̂ p I'• Ha duas aldeias prsximas,uma daicada lada de ria Ipixu— 
na5. Outros nomes do grupo ;

Araraua( nome dada a este grupe-pelas Assurini da xigarapé 
.............í P.i.a.S?y.a.*s?,u,s, , yi.zinhas ,e, i,nirni.g?p.),...........

.a n fEstrado : ^ara

11. Referencias geográficas gerais (rios limítrofes, acidentes geográficos

wete;Bem— Jardim su Sae 3ese{limite ae sul), Jatabá^Eanafísfcu



COD.

11.(cónt.)

12, Referencias geográficas sobre a localização da aldeia (Se na floresta, 
no cerrado, beira de rio, etc.):

Flaresta Trapieal.àtüalrtiente à beira d» ria Ipixuna pais 
ferara trazidas para esta lacal pela frente de atraçãa.Antes 
viviam mata a dentra(junta a pequenas cursas d^gua.

jtAÇffO (Lembre-se que é a população, sempre que possível, por aldeia ou 
grupo local).

população atual total, por faixa de idade e sexo i

Sexo Masculino; 71 Homens Adultos 41

Sexo Feminino : 62 Mulheres Adultas t 30

Total : 133 Crianças Masc. : 30 (O— 14a)

Crianças Femin. i 32 (0 —14a)

Total : 133

(Obs.: esta questão pode ser respondida utilizando-se o modelo dos formu
lários da FUNAI)

14. Os dados de população da pergunta anterior foram obtidos por quem ?
pela eselabarader___________________Como? cantagwm________

_______________________________  _____Em que data foi feita a con
tagem ou estimativa ? sefcembra/1979____________ ______________

x5. Existem indivíduos ou famílias deste grupo que estejam ãesaldeados ? 
Bar uma idéia de quantos são e onde estão ';

. wNa»



16. Existem informações da população do grupo para os anos anteriores ?
Q,uais ? (Citar total>data e fonte);
1977 .*,,,120 (29 Delegacia Regienal da FUNAI)

Paral976*ÇijPedite Arnaud cita dadas fornecidos pelas sertanista s 
que contataram a grupo,mas dades referentes a®s grupes que sejdiii 
persaram nestd ano,atacados por índias Parakanã,nãe apresentando 

portantafo total da grupe("Notícias sobre os índios Araueté,Ri<i 
Xifoigu, Pará” in Boletim de Pluseu Paraense Emílio Gaeldi , N ,S * , An (c

j t  *  s  /  mml'Y. Dar o formato da aldeia, numero de casas, numero medio de moradores por 
habitação, o tipo de construção erapregado(se é o tradicional do grupo 
ou Q o modelo regional)* Dê também urna descrição do tipo de material usa
do para a construção. (Se facilitar, pode-se desenhar)

Nae há alinhamento destacadoJraais prexime ae alinhamento 
circular e semi—circular,respectivamente à duas aldeias.
Ver anexo numero de casas e de moradores por habitaçãs.
A casa tem a planta retangular,forma abobodad*jdimerasões :
3m larguraXôm c0mprimentoX4m de altura,A única porta de en 
trada mede G,5m de altura.Faita de falha da palmeira babaçu.
A parte anterior e posterior da casa é Peita de falhas da 
palmeira trançadas,sobrepostas.

CÓD. ' __  __w-U-,-..



trspologia,n271,1978).Em 1977,havia 119 índios e em 1978,122 de acordo 
com esta fonte.



TUTELA E ASSISTÊNCIA

18. 0 grupo e atendido pela FUNAI ? Como ? Se houver Posto Indígena citar c 
nome e descrever as instealações, equipamentos, pessoal* atividades de
senvolvidas, etc.
Ha um Paste d© Atração(P.I,A *Ipixuna)feuja infra-estruturs 

compreende um barraeae,sem paredes laterais,uma cozinha de tronca 
de árvores,uma nenfermaria,! de folha de palmeira,rádio e gera- 
def,

Pessoal— sertanista:Raimundo Alues 
atendente : Lisbea
trabalhador braçal(um ©u mais,eventualmente). 

tio'íáhício deste ane,um dos técn|cos de indigenisme formados 
no últim® cursa de indigenismo(79) foi designado pelo ehef
da Ajudância d» Altaroira para trabalhar junte Arauetó,r'- íl 9
uma vez que na» fará aceite peles índios Kaiape,P,ICeretire 

ÍÍÃâ.^íÂãS^S^S^nlflínáj.lfiêfí d. sj*dSnei. 
enviou e tánice para o Ipixuna.



cód. _____________________________  .q.
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19. Existem projetos da FUNAI na área ?Meneione os projetos em execução e 
os planejados. Descreva brevemente : quando começaram, instalações, ver 
bas, pessoal, tipo de atividade, participação dos índios, etc.

Prejeta de Recuperação das Assurini 
atividades se estenderam ass Araueté e 
tertativa da eantinuidade de Projete de 
da ero junha de 1980.

20.Outros projetos em andamento na área indígena (por exemplo geridos pela 
própria comunidade indígena e outros).

d© Keatiüaipe(l979) eujus 
Projeto Kaatinetna(l980’ 
Recuperação,interrompi



21. Missões religiosas. 0 grupo tem algum tipp de relação com missionários 
religiosos ? ( )Sim (x )NSo

22. Em crso afirmativo, descrever qual(ais) a(s) Missão (ões)e o tipo de 
atividade que exerce :
(Igreja a que pertence, ordem religiosa* nç> de missionários, instala
ções da missão, se fazem visitas e/ou tem base na área indígena, tipo 
de trabalho que executam, etc.)

CÓD. .6.

O

2̂ . Além da FUNAI e das Missões religiosas, existem outrod grupo ou entida
des que apoiam/auxiliam este grupo indígena? ( )Mo ( )Sim. Como ?



CÓD.

EDUCAÇÃO
(Obs, ; Sabendo-se que cada grupo indígena possui seu próprio sistema de edu 
cação, este item deseja saber algumas informações sobre as escolas para ín
dios - FUNAI e/ou Missões- "ou escolas para a população brasileira regional 
e que os índios freqüentem).

2'4. Ha escola^(s) para os índios na iMissão, Posto ou aldeia ?Dar uma breve 
descrição das instalações ;

Nãe

25. Desde quando há escola(s) no local ?Por iniciativa de quem ?

26. Os índio freqüentam escolas juntamente com a população regional local 
? ( )Sim ( )Não. Onde ?

27. Descreva brevemente as carocterísticas e o funcionamente' da escola que 
os índios mais freqüentam atualmente .

- Quem ensina (especificar se existem índios monitores/professores ou 
auxiliares e qual a sua formação);

- Horário de funcionamento ;

- Continuidade do funcionamento



i

:ru ' P

CHD,______^ _______________________________

(2 7. cont.)
- o ensino é monolingue ou bilingüe ?

- número aproximado de alünos (dar o sexo e a idade)

- 8-

- qual as matérias ensinadas ?

SAUDE

28. ns hoje, „há um .ano atrás, quantas criancas naseeram ? ̂ , , fJertavia 14 crianças com menos de 2 anas
Ocorreu alguma complicação nestes partos ? Não ( ) Sim (;)
0 que ?. f1*®* ÍA.M? ®,P®ftunidade d<9 observar .nenhum, casji,

29. Onde são feitos os partos ? Hospital ( ) Domicilio ( ) Outro ( )
Especifique........ ...... ...................................

'> Quem faz os partos ? ( ) Pessoa da família (Dar o parentesco com os
pais da criança).......... ............

( ) Medico 
( ) Atendente
( ) Outros (Especificar); ......

50, Praticam alguma forma de controle de natalidade ?( )Não ( ) Sim
Como ?............................. .........................

,  HPraticam o infanticidio ? ( )Não (>< )Sim;Quando # quando- • -uma-
mulhpj*. .êrfcuótp. .tem. ,uro. f.ilho. .conjaebiíi» .psx .oca.siao. -d#- oasam®nt
yí. Até que idade as crianças mamam no peito
32. De hoje, há um ano atrás* quentas pessoas morreram ? ? ? ? . * . .
- Tiverãm assistência médicâ antes da morte ■? ( ) Não ( ): Sim
- Quem a prestou ?. fr. £V$. „gst£.ue. na, .aldeia, -duran-te-a- -sar-fca • >e«q 
informaçao da 22 DR- De que morreram estas^pessoas e que idade tinham ?
■ um adujto « uma criança

■— Quais as causas de morte mais. freqüentes ? ,,

.335.Quais as doenças mais freqüentes nas crianças (em ordem decrescente)?
duran to nossa estadia na’ aldeia f observamos casos de g-ripit
•Quais as doenças mais freqüentes nos adultos (èm ordem decrescente)?
idefluNa epoca do contat©(l97ó) as Arauoté sofreram

1979

b ante_ 
e

íeiiam

jndo

um viof



30, rior,cla o mata na ato do nascimen to ” . ( A rnaud , E , op . ci t) , Não tive opojr 
t uni d aos de confimar este dado,,

32, por ocasião de um surte de malária ocorrido no primeiro semestre deste 
ano .

33, lento d acréscimo populacional,»càsi©nado por surtos de malária^fome
e uma enfermidade denominada de í!doença nos olhos %  s,inf lamações ecula 
res^cuja secreção impedia a. visão, provocando mortes como afogamentos 
Estas são informações de participantes da frente de atração e de frrnaud»
□ medico do Projeto nao identificou a enfermidade mas verificou lesoes 
atribuídas ao^Dordólie** que é ,segundo descriçae dos partièipantes da 
frente de atração,uma conjuntivite bipalpebral cem edema intenso & secrs 
ção constante que atinniu os índios em bom número e teria deixado , a lém 
de mortes por acidente de “cegueira^as losões descritas em seu relatório
Nos últimos deis anos houve um incremento populacional,

'■ * Csnt„ item 59



CODt -Q-
05*- (cont.)

Existe profissional de saúde trabalhando na área ? ( ) Não (x)Sim 
Que formação tem ?. AtÇPítentJS. .cjç. Anf exjnagejTi .da. .EUNAI .Em. -1979,
Ha quanto tempo trabalha na área .... . Quem paga ?.....
0 . atendpnta. .s.ç . pRÇfOíxsi. eMtrp. .«9 . flxawe.té . daseie. a .ép^ca. da

- A equipe volante da FUNAI presta assistência na área ? ( )N2fá> ( a) Sim
Com que frequencia ?... ................................... .
Como é o seu relacionamento com a população ?A visita da EUS s ba st

rapid^,,limitando— se % vacinaçees e extração de dentes.» que se 
a auxili» d» responsável pele Post» Indígena. ,

•‘•Existem outras entidades prestadoras de serviço de saude ? { $Não ( )sirr
Especifique ..................... ...... ................ ........
- No último ano, quantas psssoas foram encaminhadas para internação ? 

Nenhuma

medico

centate

ante
faz cem

- Para que hospitais foram encaminhados ?.......... . .......
- Quais foram os diagnósticos feitos ?.............. ............

35. Quais as vacinações realizadas na população indígena (Marcar com
Quando e por quem foram realizadas ?

)Sabin para poliomielite 
(?í )BCG para tuberculose 
(X ) Tríplice para crupe,

ANO
77

Por quem 
EUS

77 EUS

77 EUS
tétano e tosse comprida 

($ Sarampo 
( ) Anti-variólica 

Anatox

77 EUS

77 EUS 4

- Quantas pessoas foram, aproximadamente, vacinadas ?

BCG" 1ê?isíe ‘rêgís^ro (Teírcls VacTaaxj'õès
f< ) Sin ( ) HSo (Marcar co» um X)Na. 2QDR . cípias e.m . e.Ub.ra 
Existem fichas médicas individuais ? (x) Não- ( ) Sim. Como é o modelo ?

-far

36. Existe água potável em abundância ? ( ) Não ) Sim

- E dado algum tratamento aos excretos ? (x) Não ( ) Fcssa ( ) Enterram

- E feita a borrificação anti-malária com inseticida ? ( ) Não ( ) Sim 
Quantas vezes ? Nae tenho cfinhecimenta

37. Assinale os medicamentos existentes no local (Marcar com X)





CÓD. - 10 -

(cont.)

37. Assinalar os medicamentos usados :
( >í) Analgésicos ( ) Alcool
( ) Antibióticos (x) Vermífugos
(>9 Antifungicos (x) Material cultivo pouc®
( ) Antihistamínicos ( .) Outros - Especificar íd-edefe®

. .de, .petáLssio.r

- Quais' os medicamentos que mais faaem falta ?... medicAroen.tos- • •..
para tratamento de malária

38. 03;' índios tem livre acesso aos medicamentos e remédios ? ( ) Não ( >$
Sim ( ). Quem administra os medicamentos ?..... *s.tendfl.nte. .do. enfie:*
magem

39* Existe pajé ou xamã’ atuante ? ( )não (x) Sim

- Para que problemas ele dispõe de tratamento ? Qual o tipo de tratamento
empregado ? . . . . .Tive oportunidade de observar um ritual de cura
para o caso; de uma picada da cobra venenesa(surucucu)

- É feita distinção entre doença de branco e doença de branoo ?

Pesquisa sobre a medicina ocidental e a medicina tradicional
~ Qual a relação do pajé, feiticeiro ou xamã com o pessoal encarregado da
medicina profissional e vice-versa ? entre, .grup-os . r*&oéfn—contatado-s 
(Assurini e Araueté) está sendo desenvolvida .Oportunamente 
poderei enviar cópia da trabalho.

Observação :

Existe algum ponto importante no campo de saúde que não tenha sido aborda; 
do neste questionário ? Por favor se sinta à vontade para completar o que j 
julgar necessário :



CÓD. .11.

SITUAÇAO PA TERRA

ii-O. Qual a extensão da área efetivamente ocupada pelo grupo indígena, de a- 
cordo com seus usos c stumes e tradições ? (importante : dar a extensão e 
os limites, levando em consideração as áreas d̂  aldeia, das roças, dos 
campos de caça, pesca, área de coleta e demais perambulaçoes).

Ha uma pfoposta de área para demarcação de uma Reserva Cemun 
aos grupas Xikrin da Be ajá,Assurini e Araueté,feita pele grupa 
de trabalha criada pela partaria nB62?/E de 15/10/79,FUNAI? cu, 
extensão e da 2,391#600ha,PerímÇ^ra apraximada de 825km

Ver anexe "Eleiçae das àreas indígenas Keatinems-Ipixuna—Bac ajá, 
Grupas Indígenas Assurini,Araueté e Xikrin,FUNAI,1979

*H. Situação jurídica (legsl)e extensão da área (marcar com X):
Extensão

( ) Sem nenhuma providencia 
( ) Interditada
( £ Delimitada^ juntamente cem as áreas Xikrin e Assurini-2.3ssjfc.é00ha
( ) Demarcada parcialmente
( ) Demarcada totalmente

(Obs.: Ko caso de área demarcada, citar n°, data e histórico do decreto)

k2. Dê- um breve histórico da ocupaçáo da áre^ pelo grupo indígena ;
Ver anexe "Eleição das íreas Indígenas Keatineme-Ipixuna- 
Baeajá,Grupes Indígenas Assurini,Araueté,Xikrin”7,FUNAI, 
1979.Este trabalho está relacionado aos processos nSFUNAI 

/BSB/3832/78,707/79,4229/79 e 4728/79
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42. (ccnt.)

4̂ , A área indígena esta invadida, intrusada ? ( )Não ( )Sim. Dê uma breve des
crição de quem esta invadindo, desde quando e a extensão da invasão j

Ha requerentes, de acsrda cora dades da ITERPA(Institute de Tur 
ras de Para) e meradares a beira da rie Xingu(pesea,pequenas ran
ças,explaraçae da castanha e barracha)#alguns meranda há mais do, 
2a anes)#0 INCRfl ainda nãe realizau açao discriminatória na á rei



CÓD.
44. Houve conflitos entre índios e invasores ? Dê um breve histórico, prin- i 

cipalrnente para os últimos 10 (dez) anos ;

Os conflitos cem seringueiras ,coletores de castanha—da— Pa 
rá e gateiras sÕe relaííodos pelas regisnais.A partir da d£ 
cada de 60 as encontres cem gateiros sae amigáveis pais 
estes praenteavam es Araueté ,de acerda cem infermaçãa de 
sertanistas o regionais*Atualmente ,a presença de indiví 
duas que exercem estas atividades é mais rara#Cam os meradu 
res da beira de Xingu,a relação é amigável;as Arauete chegam 
a acampar1-.. 15 dias aa lado da casa de um^maradores,lacaljL í 
zada na boca do Ipixuna.

45- Existem projetos de desenvolvimento econêmico na região (em execução ou 
planejados) que afetam direta ou indiretamente o grupo indígena .? 
(Marcar com X)

( ) Colonização
( ) Mineração
( ) Agricultura
( ) Pecuária
(;') Outros (especificar'

( )Extrativismo vegetal e animal 
( ) Estrads
) Energia (Hidroelétricas)

46. Descreva brevemente o(s) tlpofs) de prcjetofs), mencionando quando co
meçaram,, tamanho, tipo de empresa,, investimentos., e como afetam a vida 
do grupo indígena direta ou indiretamente.
Construçaa de Camplexa Hidrelétrica da r&a Xingu,em fase de 

pesquisa pelo Consórcio Nacianal de Engenheiros Cansultsres S/ft 
CNEC.De acordo com dadas fornecidos pelo CNEC,parte da area Ariuete 
sera inundada.Da tetal da área delimitada para os tres grupes Lndí 
§enas referidos(ver item 40), serão inundados 300.000ha.
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46,(ccnt.)

47. Cite os núcleos regionais de população brasileira com os quais o grupo 
indígena mantém relações e mencione brevemente o tipo e a frequencia do 
relacionamento (com fazendas, acampamentos, vilas, cidades, etc.):

Meraderos a beira de rio Xingu.Tem side aumentada a frequênc 
cnm que es Araueté visitam es meradsres.



48, Descreva as relações do grupo indígena local cora outras aldeias do mes
mo grupo (visitas, casamentos, trocas economicas e cerimoniais, confli
tos, guerras, etc.)

A aldeia Araueté que existia antes de centate fai subdividi 
da em duas par ecasiãe da transferência de grupe para junte 
d© Pesta da PUi\tAIfnãe se tratando de unidades sacie— pelítie as 
e economicas,ias de uma divisae relaeienada à proximidade 
de Peste*Um des braçais dizia que es que estavam aldeadas m lis 
distante eram es "sujes*',es "feias”.A raça junts aa Peste 
e cultivada peles que habitam aa lado da mesma.Per eutrs la 
estes também tem raça juntamente cem es da outra aldeia*

Ue,

49. Descreva, as relações do grupo indígena com outros grupos indígen&s 
(casamentos, visitas, trocas economicas e cerimoniais, conflitos, 
guerras, etc.)

Em 1977 sefreram ataque de ura grupa Parakanã ainda arrenia, 
es quais chamam d© AUIM*Antigamente eram inimigas das Assuriní 
tenda desalojada este grupa de rio Ipixuna.Apés a eentata cer 
es Assurini feita pela FUNAI e padre Lukesch, nãe hauve mais 
guerras.



SUBSIfflÊ&CIA

50. Pontes.de subsistência (numerai? por ordem de importanoia):
) Caça (3 ) Pesca (3 ) Coleta (j) íigrieultura

51. Principais produtos agrícolas. Citar e numer^rjpor ordem de importancia :
maneíÍBca,milhe#inhame#amend0Ím#algBdãe,banana,urucuttabace

52. Pricipais produtos da pesca. Citar e numerar por ordem de importanoia :

CÓD,. 'l6'

53. Principais produtos da coleta. Citar e numerar por ordem de importancia

54. Principais produtos da caça. Citar e numerar por ordem de importancia :

55- Principais produtos do artesanato. Citar e numerar per ordem de importan 
•, cia : ...

w ...J ■ T . . _.! ei3 / ̂ j;
cestaria,tecelagom^rede de dermir 8 indumentária fsmininj) 

eeramica,enfeites csrparais,are» e flecha,

56. Dcs produtos citados destacar c(s) pricipal(ais) e descrever brevemente r- 
ccmo são produzidos e para quem (para consumo próprio/para' troca ou comer
cialização) . Nesta resposta considerar apenas' c que é produzido dentro da 
árê i indígena, pelo próprio grupo.

Sae preduzidas para cansum® prapriafcem exceção de arca e f] 
eha#cem®reializade pela Ajudaneia de flltamira



i
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56. (ocnt.)

57. Do(s) produto(s) principal(ais) produzidc(s) para vender explicar como 
é feita a comercialização. Quem são os intermediários ?
Camereializaçã®(asperádica) da arca e flechatpela Ajudan- 
cia da Altamira.Tr®ca ®s par raupas,panelas de alumínia, 
reldas de darmir
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58. 0 grupo indígena, ou parte de seus membros, trabalha para fora, isto e 

serve de mão de obra ? E?i que atividades ?DÔ uam idéia do número, sexo 
e idade dos que rubalham para fora. Quais as condições do trabalho ?

Nas

59. Existe algum aspecto importante que não foi possível registrar nas 
rc postas anteriores ? Qual ?
cent*item 33— Na presente ant fa populaçea Araueté foi 
acometida par um surto de malária que e-easiocjoayinelusiví 

ou. algumas (portes. Apás um período de crescimento demagráfie* 
(78/79), e grupo sofre novamente uma das eensequencias 
desastrosas de centatofa contaminação e disseminação de 
doenças,início de uma serie de aeenteeimfcntès.dessa natu 
reza que ameaçarae ® grupe de extinção, como vem ocorrenc 
com es Assurini*

$
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